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MDA++: voor zeer complexe en ernstige casuïstiek van huiselijk geweld en kindermishandeling 

Soms zijn problemen van mensen die met elkaar in een afhankelijkheidsrelatie zitten, zo ernstig, hardnekkig en complex, dat ondanks ieders inspanningen,  

er geen duurzame veiligheid wordt bereikt langs de gewone zorg- en veiligheidskanalen. Er is dan meer nodig om tot een doorbraak te komen. 

Specialisten met expertise op uiteenlopende gebieden van huiselijk geweld vormen samen het MDA++kern team (Multi Disciplinaire Aanpak, integraal (+)en 

specialistisch (+). Aansluitend bij de leefwereld van het gezin of huishouden worden door zorg, justitie en/of medisch specialisten met hen samen, krachten 

en knelpunten in kaart gebracht. Zo nodig wordt het kernteam aangevuld met andere experts, bijvoorbeeld op het terrein van verslaving of LVB. De analyse 

moet leiden met alle leden van het gezin of huishouden tot een direct toepasbaar plan van aanpak. Een specialistisch zorgcoördinator wordt aangesteld. De 

uitvoering van werkprocessen versterken elkaar en werken elkaar niet tegen. Vertegenwoordiging uit lokale teams wordt tijdig ingeschakeld. Overdracht 

mag geen afbreuk betekenen. 

Het MDA++ kernteam biedt geen zorg maar bewaakt samen met de zorgcoördinator ++  of de gezamenlijke afspraken nagekomen worden  en of doelen 

moeten worden bijgesteld (procesregie). Het kan zijn dat een plan anders moet, als het gewenste effect niet wordt behaald. Doel is ervoor te zorgen dat in 

zeer complexe en ernstige zaken van huiselijk geweld en kindermishandeling de veiligheid duurzaam wordt hersteld, de recidive daalt en het welbevinden 

van (liefst alle) betrokkenen stijgt. Het gaat om herstel van ontwikkelkansen en het stoppen van de overdracht van geweld van generatie op generatie. 

MDA++ kan alleen bij zeer complexe en ernstige zaken om bemoeienis gevraagd worden, het gaat om ongeveer 5% van alle gevallen die ernstig structureel 

of  acuut onveilig zijn. Veilig Thuis is als triagespecialist hofleverancier voor het kernteam MDA++.  

In april is gestart met een pilot MDA++ in Hollands Midden, die tot eind 2018 duurt. Er zullen dit jaar ongeveer 15 zaken in behandeling genomen worden. Er 

zal onder meer  aandacht zijn voor het ontwikkelen van aanmeldingscriteria en het door-ontwikkelen van de 1g1p++ methodiek . De  zorgcoördinator ++ 

houdt overzicht en bewaakt dat alle betrokkenen de afgesproken rol in het plan uitvoert. De zorgcoördinator ++  is aanspreekpunt voor alle betrokkenen,  

houdt focus op veiligheid, stelt grenzen en grijpt eventueel in. De zorgcoördinator ++ evalueert en stuurt op het bijstellen van het plan, 

verantwoordelijkheden worden niet overgenomen. 
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Geweld hoort nergens thuis 

Is er sprake van structurele onveiligheid of acuut geweld? 

- Specialistische zorg vereist 

- Structureel onveilige situatie (terugkerend patroon) 

- Multiproblematiek 

- Aangifte/aangiftewaardig 

Analyse door MDA++ team (expertise op meerdere vlakken) 

Plan van Aanpak in samenspraak met betrokkenen 

Zorgcoördinator++ aanstellen en zorg inzetten 

Monitoren en zo nodig Plan van Aanpak bijstellen 


